
ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

της Ιωάννας Λαζογεώργου  

Προέδρου του Συλλόγου Δικαστικών Υπαλλήλων Άμφισσας

ΠΡΟΣ

1.  Όλα τα μέλη του ΔΣ της ΟΔΥΕ (ενόψει και του επικείμενου διοικητικού 

συμβουλίου της 29ης Μαρτίου 2017) 

2.  Όλα τα μέλη του συλλόγου Δικαστικών Υπαλλήλων Άμφισσας 

Αγαπητοί συνάδελφοι, 

μετά λύπης μου  θα αναφέρω κι εγώ  αυτό που σιγοψιθυρίζεται …. «η ΟΔΥΕ δεν 

λειτουργεί».  Και η ΟΔΥΕ δεν λειτουργεί γιατί τα θέματα που κουβαλάει το νέο ΔΣ 

προς επίλυση είναι πολλά. Είναι εκκρεμότητες του παρελθόντος αλλά και τρέχοντα 

και φλέγοντα ζητήματα που αφορούν όλους μας.

Διαβάζοντας την τελευταία ανακοίνωση – ενημέρωση μετά τη συνάντηση με τον 

Υπουργό Δικαιοσύνης δυστυχώς δεν καλύφθηκα...όπως και όλοι μας πιθανολογώ… 

Γενικές τοποθετήσεις επί ειδικών θεμάτων …

Είχε προηγηθεί ανακοίνωση μετά τη συνάντηση με τον Γ.Γ. του Υπουργείου για το 

θέμα των ημερών … το e-παράβολο . Πάλι δεν καλύφθηκα… 

Δεσμεύσεις  οι  οποίες  εν  μέρει  μπορεί  και  να  εφαρμοστούν.   Όμως  στην 

αναφερόμενη  ανακοίνωση  υπήρξε  μια  σημαντικότατη  ανακρίβεια  .  Παραθέτω 

αυτούσιο το επίμαχο σημείο : 

«Όμως για να γίνει ο υπάλληλος δεκτός στην λειτουργία του συστήματος απαιτείται  

η  χρήση των προσωπικών κωδικών με  τους οποίους  υποβάλλεται  η  φορολογική  

δήλωση των φυσικών προσώπων. 

Τα  στοιχεία  αυτά  εφόσον  δεν  χορηγούνται  από  την  Υπηρεσία  είναι  προσωπικά  

δεδομένα του χρήστη και υπάγονται στην προστασία του Ν.2472/97 σε συνδυασμό  

με  την  ευρωπαϊκή  οδηγία  95/46/ΕΚ  και  δίδονται  μόνον  με  συγκατάθεση  του  



υποκείμενου των παραπάνω δεδομένων και αφού υπάρχει πλήρης ενημέρωση για  

την  χρήση  τους.  Οποιαδήποτε  ζητούμενη  λίστα  αρμοδίων  υπαλλήλων  για  την  

εναρμόνιση στην παραπάνω λειτουργία θα πρέπει να τυγχάνει και της αποδοχής  

αυτών ως προς την χρήση των προσωπικών τους δεδομένων.»

 Θα  μου  επιτρέψετε  να  σχολιάσω  το  εν  λόγω  σημείο  ως  τη  μέγιστη 

ανακρίβεια  που  θα  μπορούσε  κάποιος  να  γράψει  και  μάλιστα  σε  επίσημη 

ανακοίνωση της ΟΔΥΕ!! 

Οι προσωπικοί κωδικοί φυσικά και είναι προσωπικά δεδομένα ..το λέει και η 

λέξη άλλωστε ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΙ! Το Υπουργείο ουσιαστικά ζήτησε την άδεια χρήσης του 

ΑΦΜ  των  υπαλλήλων  που  ήδη  γνωρίζει  (επίσημα  από  την  πρώτη  στιγμή 

πρόσληψης!!) για να πιστοποιηθεί ο υπάλληλος στο   taxis  ! 

Μεγιστοποιήσατε  το  θέμα  και  μάλιστα  θα  τολμούσα  να  πω 

παραπληροφορώντας… Ο ρόλος σας, τώρα πια, πρέπει είναι να υποβοηθητικός (βλ. 

σχετικό έγγραφο που σας έχει ήδη αποσταλεί με αριθμό πρωτοκόλλου 208/2017).  

Αφού δεν ήσασταν εκεί όταν πρωτο συζητήθηκε δηλαδή τον Μάιο-Ιούνιο 2016 για 

να παρθούν τα αναγκαία μέτρα… Οφείλετε τουλάχιστον τώρα να προστατέψετε το 

συνάδελφο από το λάθος!  Προσωπικά θέτω τον εαυτό μου στη διάθεσή σας αν 

κρίνετε ότι μπορώ να βοηθήσω. 

Ένα άλλο μεγάλο θέμα που δυστυχώς χρήζει εκ νέου υπενθύμισης (ενώ 

δεν  θα  έπρεπε)  είναι  το  θέμα  της   τήρησης  του  ωραρίου.  Με  αφορμή  το 

πρόσφατο παράδειγμα καταστρατήγησης του ωραρίου    σε ποινικό δικαστήριο   

του Εφετείου Αθηνών, που είχε έναρξη συνεδρίασης, στις  5.00 μ.μ. (!!)       και 

οδήγησε  στην παρέμβαση του ΣΔΥΑ,  θα έλεγα πως πιο σοκαριστική ήταν η 

παντελής  άρνηση  της  γραμματέως  να  σεβαστεί  και  να  εκτελέσει  το 

συνδικαλιστικό  της  καθήκον  αγνοώντας  προκλητικά  τις  αποφάσεις  των 

συνδικαλιστικών οργάνων, τους συναδέλφους της που τηρούν απαρέγκλιτα το 

ωράριο,  αλλά  και  τους  συνδικαλιστικούς  αγώνες  του  παρελθόντος  που 

οδήγησαν σε ποινικές και πειθαρχικές διώξεις.

Επειδή  τέτοιου  είδους  φαινόμενα  (καταστρατήγησης  ωραρίου) 

εμφανίζονται σε πολλά δικαστήρια της χώρας...ίσως είναι η κατάλληλη στιγμή 

να  συγκληθούν  γενικές  συνελεύσεις  στους  κατά  τόπους  πρωτοβάθμιους 



συλλόγους με μόνο θέμα την επικύρωση της απόφασης του έκτακτου συνεδρίου 

του Λουτρακίου για το θέμα του ωραρίου. Είναι ευκαιρία τώρα μάλιστα που 

καλωσορίσαμε και τους νέους συναδέλφους να θυμίσουμε λίγο την ιστορία των 

αγώνων  …ώστε  να  υπάρχει  ο  σχετικός  σεβασμός  πρώτα  από  το  συνάδελφο 

γραμματέα και ακολούθως από τις όποιες συνθέσεις δικαστηρίων. 

Άμφισσα, 27-3-2017

Ιωάννα Λαζογεώργου 

Πρόεδρος Σ.Δ.Υ. Άμφισσας 

 
 
 


